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USNESENĹČ.4

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného ve čtvrtek 31.1.2019 od 20,00 hod. v KD Dolany

Zastupitelstvo obce

1. Vzalo na vědomí
1. Informace starosty o plnění usneseni z minulé veřejné schůze. -
2. Všechny body přednesené starostou v bodě ,,Na vědomí občanům".
3. Záměr pronájmu kiosku Dolany nacházejícího se na sportovním areálu v Dolanech, na

pozemku st. 302 k. ú. Dolany u Klatov za podmínek:
Doba pronájmu: 30Á.2019-30.9.2019,
Podmínky pronájmu:
a) výše nájmu:
za měsíc květen, záři .....2.500,- Kč/měsic bez služeb a elektrické energie,
za měsíc červen, červenec, srpen .......5.000,- KČ/měsíc bez služeb a elektrické energie,
b) během sezóny koupaliště v měsíci červnu až srpnu běžného kalendářního roku
u dodržováni otevÍracÍ doby za příznivého počasí min. v rozsahu 10,00-22,00 h.
C) hudební produkce lze pořádat jen po uděleni souhlasu pronajímatele.
d) provozováni činnosti s podmínkami EET.
žádosti je možno podat do 1.3.2019.

4. 2 podané nabídky na pronájem objektu hasičské zbrojnice v Řakomi za podmínek
stanovených zastupitelstvem obce.

5. Záměr směny pozemku parc. č. 141/6 - druh pozemku lesní pozemek, o výměře 1351 m2,
odděleného GP č. 223-153/2017 z dosavadního pozemku pare. č. 141/1 k. ú. Malechov,
pozemku parč. č. 253/4 - druh pozemku vodní plocha, tok přirozený, o výměře 135 m2,
odděleného GP Č. 224-154/2017 z dosavadního pozemku pare. Č. 253/1 k. ú. Malechov,
pozemku pare. č. 258/6 - druh pozemku vodní plocha, tok přirozený, o výměře 38 m2,
odděleného GP Č. 224-154/2017 z dosavadního pozemku pare. Č. 258/3 k. ú. Malechov,
pozemku pare. č. 784/9 - druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 71
m2, odděleného GP č. 224-154/2017 z dosavadního pozemku pare. č. 784/6 k. ú. Malechov
ve vlastnictví Obce Dolany (z důvodu stavby ,,Malechovský potok ř.km. 0,100 - 1,800': jejíž
jsou LČR ČR, s.p. investorem) za pozemek parč. č. 781/12 - druh pozemku ostatní plocha,
silnice, o výměře 59 m2, oddělený gp č. 226-112/2018 z dosavadního. pozemku pare. Č.
781/7 k. ú. Malechov, ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, Hradec Králové 500 08 (z důvodu stavby ,,Stavební úpravy nástupiště
Malechov, jejíž je Obec Dolany investorem).
Cena za pozemky ve vlastnictví LČR s.p. je cena v místě a čase obvyklá bez DPH 33.500,-
KČ; k ceně připočtena DPH (sazbas 21 %), dle platných právních předpisů, cena celkem s
DPH 40.535,- KČ.
Cena za pozemky ve vlastnictví obce je cena v místě a čase obvyklá bez DPH 2.920,- KČ, k
ceně se připočítává DPH (21 % DPH) dle platných právních předpisů; cena celkem s DPH
3.533,- KČ. Rozdíl mezi cenami pozemků ve výši 37.002,- KČ uhradí LČR ve prospěch Obce
Dolany.
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2. Rozhodlo:
1. O poskytnuti dotace Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Dolany, se sídlem

Dolany 188, Klatovy 339 01, zastoupeného jednatelem p. na dopravu
minibusem pro kalendářní rok 2019 ve výši 10.000,- KČ, a to za podmínek uvedených v



příloze programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2019':
schváleného dne 13.12.2018.

2. O poskytnutí dotace TJ SOKOL Dolany u Klatov, spolek, IČO 48353264, se sídlem Dolany 188,
Klatovy 339 01, zastoupenou na dopravu minibusem pro kalendářní
rok 2019 ve výši 10.000,- KČ, a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory
,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2019'f schváleného dne
13.12.2018.

3. O poskytnutí dotace Českému svazu včelařů, z.s., základni organizaci Dolany, se sídlem
Dolany 188, Klatovy 339 01, zastoupeného jednatelem p. , na
proplacenívýdajů souvisejÍcÍch s konáním výroční členské schůzi 13.1.2019 - občerstvení a
cestovné přednášejÍcÍho, ve výši 4.749,- Kč, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro
poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě individuá|njžádosti':
schválených dne 13.12.2018.

4. O pachtu části pozemku pare. č. 227/4 - druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o
výměře 377 m2, a to části o výměře 120 m2, části pozemku parč. č. 227/3 - druh pozemku
travní porost, o výměře 274 m2, a to části o výměře 40 m2, a část pozemku pare. č. 227/2 -
druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2676 m2, o to části o výměře
60 m2, vše k. ú. SvrČovec, p. Čeňku Střeerovi, IČO: 76544397, Drslavice 25, Klatovy 339 01,
na dobu určitou 5 let za roční pachtovné ve výši 2.000,- Kč/ha.

3. Schvaluje:
1. Podání žádosti o dotaci na akci ,,Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech u

Klatov"v rámci podprogramu 11708210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
DT 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, z Ministerstva pro mÍstnÍ
rozvoj ČR.

2. PodáníŽádosti o dotaci na vybudovánÍVÍceúče|ového hřiště na p.p.č. 361/1v k.ú. Dolany
u Klatov z dotačního titulu ,,Podpora vybudování a modernizace sportovišťv roce 2019" z
Plzeňského kraje.

3. Podáni žádosti o dotaci na akci ,,Svrčovec - vodovod - Tlaková zvyšovací stanice" z dotační
programu vodohospodářské infrastruktury 2019 z Plzeňského kraje.

4. Uzavření přIkaznI smlouvy č. 1101201903 mezi TNT Consulting, s.r.o. jakožto přikaznÍkem a
Obcí Dolany na zajištění podáni žádosti o dotaci v rámci Obnovy drobných sakrálních staveb
a hřbitovů z Ministerstva pro mÍstnÍ rozvoj ČR, na projekt "Obnova hřbitovní zdi veřejného
pohřebiště v Dolanech u Klatov" jakožto příkazcem.

5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- KČ Českému svazu
včelařů, z.s., základni organizaci Dolany, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01,
zastoupeného jednatelem p. , na dopravu minibusem pro kalendářní
rok 2019 ve výši 10.000,- KČ, a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory
,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictvíObce Dolany v r. 2019': schváleného dne
13.12.2018.

6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- KČ TJ SOKOL Dolany u
Klatov, spolek, IČO 48353264, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, zastoupenou

na dopravu minibusem pro kalendářní rok 2019 ve výši 10.000,- KČ, a to za
podmínek uvedených v příloze programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví
Obce Dolany v r. 2019': schváleného dne 13.12.2018.



7. Uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 4.749,- KČ Českému svazu
včelařů, z.s., základnIorganizace Dolany, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01,
zastoupeného jednatelem p. , proplacení výdajů souvisejÍcÍch s
konáním výroční členské schůzi 13.1.2019 - občerstvení a cestovné přednášejÍcÍho, a to za
podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnutídotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019
na základě individuá|nížádosti': schválených dne 13.12.2018.

8. Pronájem pozemku pare. č. 934 - druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 867 m2, k. ú.
Svrčovec, od p. , bytem , za účelem umístění
kontejnerů na sběr směsného komunálního odpadu, za roční nájemné ve výši 1.200,- KČ.

9. Střednědobý výhled Obce Dólany 2019-2029. "

4. Vyhlašuje:
l. výzvu k podáni nabídky na pronájem objektu hasičské zbrojnice v Řakomi, pronájem na

dobu určitou 5 let, s minimální nabídkovou cenou ročního nájemného ve výši 1.000,- kč,
nabídky je nutno podávat osobně nepo poštou v uzavřené obálce označné ,,NEOTVÍRAT -
PRONÁJEM HASIČSKÉ ZBROJNICE RAKOM" s adresou uchazeče a to do 28.2.2019 do
15,00 hod.. Kritériem hodnoceni - nejvyšší nabídková cena ročního nájemného, přednost
před nejvyšší nabídkovou cenou bude mít odkup hasičské zbrojnice Řakom za cenu
stanovenou znaleckým posudkem. O nájemci bude rozhodnuto zastupitelstvem obce na
dalším veřejném zasedání.
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starosta obce
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Stanislav Král

místostarosta obce


